d*fusion to agencja stworzona w cyfrowych czasach, odpowiadająca na wyzwania komunikacyjne przyszłości.
Innowacyjność stanowi dla nas szczególną wartość. Dotyczy nie tylko kreatywnego podejścia do realizowanych projektów, ale
również skutecznego komunikowania nowatorskich rozwiązań, usług i produktów.
Powstaliśmy po to, by wspierać firmy i instytucje publiczne w ich skutecznej komunikacji z otoczeniem. Jesteśmy partnerem
w kreowaniu i realizacji strategii komunikacyjnych przy użyciu narzędzi Public Relations, Customer Relations i Digital
Communication. Budujemy efektywne relacje, które dają wartość naszym klientom.
Aktualnie wśród naszych klientów znajdują się tak uznane marki, jak: Microsoft, Samsung, Uber, Cisco, PZU, Moya, DPD.

Stanowisko: Account Executive
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania
- 1-2 lata doświadczenia w branży PR (znajomość zagadnień z zakresu nowych technologii będzie dodatkowym atutem)
- ukończone studia wyższe lub ostatni rok (preferowane kierunki: filologia polska, dziennikarstwo, PR)
- łatwość w pisaniu i redagowaniu tekstów
- zdolności organizacyjne
- umiejętność pracy pod presją czasu
- znajomość środowiska Office (Word, Excel, Power Point)
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków
- tworzenie materiałów prasowych (informacje, prezentacje)
- tworzenie baz mediów
- kontakt z przedstawicielami mediów i budowanie długofalowych relacji
- organizacja imprez i wydarzeń specjalnych
- monitorowanie rezultatów kampanii PR oraz publikacji pojawiających się w mediach
- raportowanie efektów

Co oferujemy
- konkurencyjne wynagrodzenie

- współpraca z dużymi, międzynarodowymi firmami
- ciekawe projekty łączące PR, Social Media i Content Marketing
- zdobycie wiedzy i nowych doświadczeń z dziedziny PR, marketingu, nowych mediów
- praca w kreatywnym zespole

Aplikacje: kontakt@dfusion.pl z dopiskiem w tytule Account Executive
Oferta ważna do dnia: 30.03.2020 r.

Klauzula
Administratorem danych osobowych jest dfusion communication sp. z o.o., ul. Slomińskiego 7/777, 01-195 Warszawa. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności
dfusion communication sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

